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IVluharebelerin ren ğ i 
Clrtık değişmeğe başlad• 

ALMANLAR KIRILAMAZ BiR 
MUKAVEMET KARŞISINDA 
İl AL YAN 
PviUAMMASI 

Sovyetler Italyaya dün 
bir n o ta verdiler 

Eğer ltalya; Yugoslavya'ya tecavüz ederse 
Sovyet Rusya derhal mildeıhaJe edecek 

( Ya!ıst içeıide ) 

REYNONUN NUTKU 
'' Almanya'nın Hegemonya rüyası 
r'ransa mukavemetine çarpmıştır,, 

Orduırıuza her zamankinde n ziyade itimadımız vardır 

çv•----• •• •e> ... -. ... ---·1 
i Avam f\' amarası gizli : ! bir içt ima yapac~ k l 

Pnrıs : 7 (1 lav:ıc;) - Fransız baıı 
vekili Pol Reyno Paris rnrlyo&unda 
dun gece bir nutuk söylemiştir. Baş. 

Ferid c~ıaı Güven 

Kuruluş tarihi : ı Kanunusani 1924 

Onaltıncı Yıl - Sayı : 4748 

8 Haziran 940 Cumartesi 

Milli Şefimiz 
Trakyadalar 

Ankara : 7 (Hususi muhabir imiz 
den) - Milli şefimiz İstanbul ve 
Trakyad~ mutad olan seyahatlarım 
yapmaktadır Bu seyahatin siyui 
vaziyetle a lakası yoktur. 

Gen. Veygandın 
ordusuna son emri 

YALINIZ 
iLERi! 

yollandı 
Vaşington : 7 (Radyo) - Ame 

rika hükumeti müttefiklere, Ame- : 
rikan ordusuna ait levazım ve tay-

• yarelerden ihracata başla mıştlr. 
lık parti olarak garp cebbeıioe 
bin tayyare gönderilmektedir. Ame 
rika, bugün için Amerikan asice. 
rindcn başka miitt efikle re her şeyi 

{ Gerisi üçüncü sahifede) 

....................... 
MDODT pDyaıngo 
©l lb!ı mı çel)(n ld ı 
Liri\ Numara 

100,000 9559 
20,000 32801 
15,000 45359 
10,000 8607 

5000 lire kazana nlar 

1~5QQ 22523 32997 39743 12367 
Son üç r akam ı 646 olan biletler 

biner lıra, son çift rak ı mı 60 olan 
biletler altmışr r lirn, son çift rakamı 
36 o!an bıletfer kırkar lira ve son 
tek rakamı 9 olan biletler onar lira 

Londra: 7 - Ç ö r çilin ö- t 
• ümüzdeki S sli günü Avam i 
: ~amaresında y eni bir beye- t 
.ı. tt bulunacoöı ve bunu * 
~ na a t .b ı t g izli bir tople~tının akı e-
t deceği söy l enıyor. i 

* .. .....-----~--·· ... ~ ......... 

vekil bu nutkunda, oobeş gtındcnbcd 
ilk defo bugUn söT. nldığını :?1 ve 28 
ınn~·ıs gunlerindeki bcynnatlnrında 
fonn haberler \"erdiğini, bugUnlerde 
vnbim olnn santiar ynşnnmnsınn rnl';· 
men, söılc değil. görUlen iyi vazife 
!erden dognn iyi neticeler hnkkındn 
mnlCımnt vereceğini kaydettikten son· 

rn Pol Rt>yno Almnu propng:ındnsının -· m +re 
Dun kerk ten mu vnf ftıldyetle kurtnrılnn liMı=iWE*l!ill*••&Bm•amBm=~-

amorti alaccık laıdır. 

l Gerisi lıçUncU sahifede ) 1 
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ı · 
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Sanife 2 Türksô2.j 

Muharebelerin rengi artık 
değişmeğe başladı 

( Birinci sahifeden artan ) 
halinde ıki binden fazla tankı bu mu· 
harebelere iştirak etmektedir. 

Neşredilen Fransız tebliğine gö· 
re, müttcfık fırkaları muhteşem &u· 
retle çarpışmaktadır. Müttefik kuv· 
vetler bu büyük tank hücumlarına 
karşı koymaktadır. 

Fransız · İngiliz hava kuvvet.eri 
Fransızlcınn zırhlı arabalarını şiddet· 
le bombardımarı ve tahrip etmekte· 
dir. Bu tahrip hareketine ınüİtefik 
topçusu da müzaheret etmektedir. 
Bir kaç yüı kadıır Alman tankı tah· 
rip edilmiştir. 

Caiıavar düdüğü yalınız 
alarmda kullanılacak 

Atletizın 
müsabakalar• 

d• 
Program hazırl .. a~ 1, 

. 
Vilayet dün belediyeye yeniden tebligat yaptı 16 Huiran Pazar guo~ 

yomda sıat 16 da bütün 1" ~ 
miz ve mekteplerin iştirakif" 

, . yük atletizm müsabakaları A~n~ı Somda Oll?m:ın l3reze 
kndar tııtunm:ığn muvaffak olmuştur. 
Aynı zamanda Som m•hri şimalinde 

tepelere kn<lnr dn ilerileyelıilmiştir. Bu 
noktalardan mndn her kıs11odn 
muttefik ku vvetlcr mevzilerini ınuhn · 
fazadadır. Oun sabahtan akş:ıma kn.· 
dar muharebeler aynı ~iddetle devam 
etmiştir. 

Celıhenin iki kısmında A~mnnların I 
kaydtttiği :Z&J if tcrnkkilere ra~rııtn 

umumi vaziyet teınnmile müttefiklerin 
hakimiyeti lt-hindedir. 

Diğer taraftan Fransız hava ne• 
zaretinin neşrettiği tebliğe göre, Som 
Uzcrinde hucum eden Alman kuvvet· 
le rine ve motorlu kuvvetlere mUtte· 
fik hava filoları lıU_yUk zayi:ıt ver· 
mi~tir izaç harekeli devam edivor. ı 

Almanl:ır motor! u vasıtalardan 

bnşka bir çok malzemede kaybetmek· 
tcciir. k yboluııan malzeme o Jsadar 'ı 
çokdurki burilar yollurı tıkamıştır. 

DÜŞÜRÜL EN ALMAN 
TAYYARELERl 

Londrıı : 7 (Royter) - Yapıl:ın 

huyuk lı :\va muharebelerinde ytılınt7 

dun öğleden sonra 40 dan fazla Al· 
man tayy"re'!i duşurulmuştur. Duş· 

man geri hatlarına 1:)0 ton kadat' İn· 
filak maddc'!İ atılmı~br. 

1 DON SABAlIKl \'AZlYET 

Londra : 7 (Royte r) - CeLhcdcn I 
alınan mallı.mata göre bu sabah mu · 
harebe umumi şartlar altında tekrar 
başlamıştır. 

FRANSIZ MATBUATINDA lTl,\\AT 

Paris : 7 (Hava:.) - Bu sabah. 

Şehrimiz snat kulesi üzerindeki 
Canavar Düdiiğüniin bundanlıöyle ça· 
lınru a yacağın ı ve sadece Alarm işa· 

reti olarak kullanılacağını yazmı~t ık. 

Bu düdüğün bır kaç gündenberi hfi· 
la kullanılması karşısında telaşa rtü· 
şen bazi vatandaşlaıımız gazetemiz 
den vaZi} eti sormuşlardır. Yaptığımız 
tahı<ikata nazaıan. Dahil iye Vekale
t nden gelen emir hiç bir tehire uğ· 
ratılmadan alakadar daire yoliyle 
Beledıye Reisliğme b ldiri!miştır. 

Bu hususta vilayet mak~ mından 

tek ar izahat lale b eden Belediye Re· 
isliğine ikinci bir defa daha vaziyet 
bildiriliştir. Belediyenin halkın hassa
siyetini göz önüne alarak bugünden 
itibaren Canavar Düdüğünün kullanıl· 

mamasını temin edeceğini ve halka 
tebli~atta bulunulacağını ümit lde· 
riz. 

Orta mektt'p talebesindı n Mus 
ta fa Yaşar adında 1 ö yaşında bir 1 
gencin demirköprü altında nehre 1 
girerek boğuld:ıjunu yazmıştık. Mus 1 

tafa Yaşarın cesedi dı.in bulunmuş· 

tur. 

ŞEHİRDE HAVA 
ki Fransız gazeteleri oüyük mey· Şehrimizde dün gök yüzü kıs 
day muharebesinin şiddetinden uzun .. men bulutlu, hava rüzgarlı g<'çmİş· 

uzun bahsetmekte ve insaf,,ız bo· 1 tir. Ençok sıcak gölgede 34 dere· 

Misis' in 
İstedikleri 

. 
Mısis, (Hususi) - Viiayatimize 

bağlı nahiyeler arasında en eski 
olanı şüplı .. siz, ki "Misis" tir. Bir 
imparator adı taşıyıın ve Hr zaman 
lar üzerin Je krallıklar tı-sis edılm 

•Misi!>", koca Yavuzlaıa, fskender· 
lere de durak o!muş taııhle yaşıt 

bir mıntıkadır. 
Bugüne, bir enkaz yığını halin· 

de devr~diler.; bakımsız ve nıuı:tarip 
kalmış Mi!>is'ın sitem dolu nazarlar 
la ne acı acı, mağrur ve dik ba· 
kışları vardır. 

Bugünkü Misis, imu .. ilk lnce 
ve behemehal imar i~temtkteılır. 

Bir bitlerine bitişik, hıra h bir h~lde 
ses~iz ve n.ü tevekkil dur arı C. H. 
P .. rtisi, Tıın·are Cemiyt-t ve Köy 
O.Jası binalarının tami ine başlan· 

dığını görmek, Misislilere hüyük se· 
vinçler vermiştir. 

15 Haziranda da Misis ilk mek. 
tebinin üst kısmının İnşaatına baş 
!anacaktır. Bu m ·kteb 5 sınıflıdır. 
200 Talehe devam ecfer. Fnka~ bu 

c&ktır. f.. 
Bu müsabakalarda dereC°/ 

at'etlere bölge tarafından ıtl 
verilecektir. / 

Yapılacak müsabakalar 

dır : tj_' 
110 M Engelli. 100 ffl· ~ 

400 m. 800 m 1500 'm. :; 
SO()O 4X 100 bayrak, yükse~ 
lam11, tek adım, üç adım, gul 
cirit, sırıkla yüks<'k. 

Stadyoma giriş para1ııd1'' 
rl~ 

Tarım satış kooP~ 
resmen teşkkül e 

Ojn öjren.Jigimize göre f, 
nd besim Sunun hrım sallv 
rctifi di . ektörlliğüne rcsnıtl 
edil iigini bildiren Tıcaret V . J. 
emri gelmiştir . '· 

Bay Zeynel Besim sun ~ '/ 
1 

eyi sadrce bir m l' mleket ifl 
fahriyen yapacaktır. ~ 

1 Beş kredi kooperatiticıİfl• 1ı;/. 
satış koop·ratifiyf«": sür'atle ,.t. 
mesai etmeleri Ziraat ~· 1,/ 
drğeı li müdürü Bay Raaııı ~/ 
tarafın fan a'ab1arlara t• 

20Q tal~beye 2 muallim yetişmttmek 
( Gerisi beşinci sahifede ) 1 

teb iiğ edilmiştir, . fi 
Kı edi koo;>erı tif lrrinıl1 

Satış kooperat.fleriyle akord ~ 
vaziyette bir ahrnkte yüriirOe Türk kuşu r<:isliği 

m n cdilecektiı : ·"""" Ş~hrimiz fürkkuşü şubesi ve ,, .. 

T 
.. kk L d" kt.. .. B Tarım sıtış kooperatı 
ur uşu ~uoe ıre oru ay h . ıb . . . . . sa asına gırmesiyle AdıP ~ 

H ıyıi bu vazıfoden ı)tıfa etmışledır. t b · ı h-k" . . . dılll 
.---------------------------...... ___________ ........ _ .... .___ a sı e u umetımızın yar 
1 , z•mmış demektir. .. a 

( Gerisi beşinci sahifede ) ce idi. 

KORSiKAVA 
ltalyanların Fransadan almak is· 

tedikleri bu ada. İtalya sahıllcri kar· 
ıısındıdır. Korsikı iki şeyi ile meş· 
burdur: 

l - Napolyon Bonepıı t'ın vata· 
nıdır. 

2 - Burada 
güder. 

halk, kan dava•ı 

fransanın cenubu şarkr sahilleri- · 
ne olan mesafesi 100 mil kadardır 
ve Cenova körfezinin karşısındadır. 

Cenup karıısındıki ltalyan yarım a· 
daaı ilo Bonifacio bağazı ile ayrılmış· 
tır. : 

Mesahası 8000 kilometre murab· 
bıdar. 

Adının mühim bir kısmı dağlık· 
hr. Bir iki tepenin irtifaı 2400 met· 

BONON MEVZUU ' -
reyi geçer· 

Dağlarda büyük çam ve kes ane 
ormanları vardır. Vadilerde ve ova· 
larda ziraat edilir ve mahallf ihtiyaç· 
lara yeıebek kadar mahsul alınır. 

Zeytin, Üzüm, Portakal ve Limon 
başlıca mahsul!erindcodir. iyi şarap 
ve zeytinyağı istihs;ıJ eder. Sahiller 
halkı balıkçılıkla meşguldiir. Granit, 
porfir ve makbul mermer gibi ma· 
denleri de vardır. 

Korsikaya en evvel Finikeliler 
yerleşmişlerdir. Ada bundan sonra 

DAiR 
Romalıların, daha sonı:a Vandallar, 
Gotlar, Fran''lar ve Cenevizlilere geç· 

miştir. Fransa bu adayı 1768 de para 

ile Cenevizlilerden almıştır. 

Fransa ihtilali ve N polyon u• 

manında lng :liılcr adayı bir muddel 
işgal etmişlerdir. 1815 de ada, gene 
Fransaya iade edilmiştir. O zamadan· 
beri Korıika Fransanın bir eyaleti 
şeklinde idare edilir. Ahalinin Büyük' 
çe bir kıl'mı ltalyanca konuşur. idare 
merkezi, garp sahillerinde Ajaksiyo· 

dur. Şimali şarki sahilinde Pastia 
('25 bin nüfus) adanın en kalabalık 

şehridir. Bütün adanın nüfusu (300) 
bindir. 

••• ,_ ___________________________________ .... _______ , __________________________ ....... 

13 Haziran Perşembe gıJ" 
idare heyeti toplantısını Y' 
o 1an Tarım satış kooperıtio' 
vaffakiyetler dileriz. 

1ıti 
Tevkif olunan pıll 

Muhtelif suç istimali~~ d•b' 
tünden adliyeye verildıJı {,f 
vclce yazdığımız dörtıi'~ç ~ Iİ'' 
tan Süleyman tevkif edılot•f 

1
, 

Bir dükkandan e~ı 
aşırırken yakal• 

Mahmud otlu Rıaı~'':f 
bir amele hazır elbisecı tJ'. 
Ünlü'nün dükkanında &lıt"e~ 
guliyetinden bilistifade 5 ;,, 
ten gömlek çalarak kaçar 
lanm15hr. 
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Kuru§ 
l2 Aylık 1200 
6 600 

" 3 300 .. 
1 

" 100 

1 - D 1 . ~b ış memleket er ac 

~o~nt bedeli degişmez yalnız 
; lllasraf ı zammedilir. 

'Ut - İlinlar için idareye 
1ııııı.... •c•nt edilmelidir. 

·~--·---· 

Tiirkıöı:ü 

Hazırlıklara 
ltaly a harbe 

bakılırsa 
girecek 

Bütiin ltalyan gemilerine ve tebaasına dün 
memle~ete dönün ,, emri tebliğ edıldi 

" 
Romada gene nümayişler 

Panıuklarımızın 
~tnbalaj meselesi 

lskenderiye limanında Londra : 7 (Royter) - Muhte

lif yerlerde bu'unan bütün l·alyan 

gemileri. tt.ıyan sularına avdet em ı İtalyan vapuıunda 
rini bujli.in almışlardır. 

• 
Çukurovada ne kadar 

~, "• cins ambalaj malze· 
it\' . ı '' kulhınılır ? Bu ihtıyaç 
d•r Uzerinde tetkikat yapıl· 
'· "-.._• ___ _ 

'D ün toplanan Çulrnrova 
"===J} Pamuk ihracatçılar bir· 

j) li~i id u e hty'eti, 
~ 1'~1.ık llles 'cleleriyle birliğe ait lıa· 
Yt lısusi işleri ele almıştır. Bu me· 

rıdı k • 1 d ttl onuşulan mcs elt er arasın a 
bi .1ahnı ehemmiyet olaularındsa 

., dt ç 
be . t;\lkurovanın Kanaviç<" ve en 

, ıhı· 
'Yacı mevzuu idi. 

R Yapılan etraflı tetkiklere ve 
eçen senelerin aaıfiyalrnd•n ahnan 

~•kaınıara nazaran, pamuk ihraç 
1
tlcrinde kullanılmak üzere Çuku 
t<ıvanın her yıl b00,000 metre Ka· 
~ilviçeyc. 200,000 ad~d . Çuvala ve 
SO,coo ton çenbere ıhtıyacı bulun· 

dı.ıiu sabit olmuştur. Birlik idare Hey' 
ttj bu ihtiyacı içcrdtn ve dışardan 

~''tılamak üzere kararlar almış 
"' ~ ·ı . t" .,.,, bal muhaberatı g~çı mış ar. 

Bir taraftan memlrkctte mev 
tut kanaviçe ve çenber üzerinde 
durulurken di•er taraftan da kana· 
't' 11 
ıçc )'erine yerli bez kullanılması 
'•babını tevessül edilmıştir. 
Osrnaniyede büyük bir 
belediye faaliyeti var 

Osmaniye: ( Hususi ) - Kaza
ıı.ııda belediye f aaliytti günden gü 

t,c inkiıııf etmekte. göze dolmak· 
llıaktadır. 

Belediye önünden başlıyarak 
belediye bahçesinin önüne kadar 
\ıtanan 580 metrelik parke yo'un 

rı .h lası tamamrn bugün yarın nı a 
Ytte erecelctir. 
. Osaıaniycnin mühim meselele· 
~ıııden olan elektrik ve İç!lıe suyu 
11

' artık bal safhasına gir)niş bu
lunmaktadır. 

Çarşı ve yollar, ter termiz ve 
y~Pccni bir hale ifrağ edilmekte· 
dır . 
k Son zarnanlarda görülen bir iki 
.. Uduz vak'ası üzerine 570 köptk 
Oldürülmu- t" ş ur. 

Genç belediye reisimiz kazam•· 
ıt •dılll adım terakki ve inkişaf sa· 

halarına KÖlÜı melc.tcdir. 

Ayni zamanda ltalya bütün dün I yapılan araştırma 
yadaki tebaasını toplamakta< ır. ı Kahire: 7 (Royter) - Bugün 

Buıün ltalyada bil bassa Roma. lskenderiye 1imanından hareket tl · 
da müttefikler aleyhine r, üuıayişler mekte iken bir ltalyan vapuru kont· 
yapılmıştır. role tabi tutu lmuştur. 

Amer ka süratle 
harekete geçti 

• 

( Birinci sabif eden artnn ) 

vermeği kararlaş•ırmış ve süratle 
harckde gt>çmiş bulunmaktadır. Şiın 
d ye kadar müttefiklere 2300 tay 

yare teslim edilmiştir. \ 
Amerika efkarı u.numiyesinde bu 

vaziyet, Amerikanın harbe doğru 
yürümekte olduğu kanaatını ver
miştir. Bu hareketler gösteriyorki 
Ameıika balRJ•Elıaını aı tak parça
lamıştır. 

" Amerika Almanya ile 
harb eder gibidir,, 

Vaşington : 7 ( Radyo ) - A 
merikan Ayan meclisi azasından 
bir zat sorulan bir suale şu cevabı 

vermiştir: . 
- •· Ameıika esasen Almanya 

ile har b r.dcr gibicıir. Çünkü Al 
manların beşinci kolu Amerikada 
bütün faaliyetiyle çalışmakta ber-

devamdır., 

Bu vapurun yüklediği pamuk 
balyaları tahliye edilerek içlerinin 
muayenesine başlanmıştır. 

Sovyetler İtalyaya dün 
bir nota verdiler 

( Birirıci snbifoden nrtan ) 
Londra: 7 (Radyo) - Moskova 

radyosunun verdiği habere nazaran 
Sovyet hükumeti, Yugoslavyaya teca· 
vüz ettiği takdirde kendisinin derhal 
müdahale edeceğini İtalya hükümetine 
açık olarak bildirmiştir. 

Radyo Spikkeri bu haberi verdik. 
den sonra şunları ilave etmiştir: 

Sovyet Rusyanın emniyeti bazı 
devletlerın istiklalıne baQ'lıdır. Bunlar-
dan biriside Yugoslavyadır. Bu devle
te karşı ltalyanın tecavüzüne Sov
yet l<.usyanın müsaade etmiyeceğini 

ltalyanın anlamış olması ve buna gö· 
re hareket etme~i lazımdır. 

Londra: 7 (Radyo) - Sovyet 
Rusyanın Yugoslavya hakkında İtalya 
ya verdiği nota Türkiyede büyük bir 
memnunıyetle kar~ılanmıştır. 

Sovyet - Türk münasebetlerinin 
son günlerde yeniden samimi bir şe· 
kil alması üzerine iki hükumette hu
dutlarındaki askeri tahşidatı süratle 
geri çekmiş ve bu suretle birbirlerine 
karşı olan emniyeti isbat etmişler <lir. 

\ 
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FUhrer 
hezimeti 

seferinin muhteşem.' 
pek uzak değil · ı 

Dün ve dün gece radyolarınızda duyduğ~nuz 
harbe dair haberlerden, ar t ık muharebelerin ren
gini değişt rdiğ'ini an~aını~~ınızdır. Yakın bir. gi:~· 
de de •• Hitler sefeı ı ., nın muhteşem ,hezımetı

ni göreceğimi ·<e asla şübhe etmemeli !. 
" Bin tank ve kırk fırka ile bir noktadan ya

pılan A l m a n h ü c u ın u bir adım kaza· 
namadı . ,, Ve '' Amerika hükümeti müttefiklere 
askerden başka her şeyi vermeği ve bunlari sür'at
le sı-öndermeyi kararlaştırmıştır. Ve ilk partide 
bin tayyare yola çıkarmak üzeredir ., 

X Gibi iki kısa cümle iyi düoilnen, hesaplayan 

rülüyor ki Almanyanın son 



SayF~: 4 

lTALYAN 
MUAMMASI 
( aa,makaleden arlan ) 

taarruzu ile büyük bir ma~h1biyele 

duçar değil hatta muvaffak dahi ol· 
sa, kendisi için fatal olacak inhidama 
doQ'ru büyük bir adım atmış buluna· 

rt caktır. Bunun içindir ki, bugün ecre· 
yan ed~n muharcbcleıi bütün dünya 

ı büyük bir tıeyecan ve alaka ile ta· 
kibediyor. 

Avrupanın yaşadığı bu tariht ve 
krıtik günlerde derin bir alaka ve 
merakla beklenen diğer bir hidiscde 
ltalyanın karandır. 

lel ltalya harbe f r n harekt cedecek-
~i~ midir? Ne zaman edecektir? 
me- ltalyanın son günlerde takındığı 
iç tavr, aldı~ı askeri tedbirler, yaptığı ha· 

dir zırlıklar kendisinin yakın bir zamanda 
işe karışacağlnı gö.steriyor mahiyette
dir. 

z Belçikada birinci Alman taarruzu 
başladıAı zamanda İtalyanın müdaha· 

A esi bir gün ve saat meselesi olarak 
rörülmckte idi. Eransız ordusunun 
Sedanda mağlübiyeti İtalya için en 

a nüsait fırsat olarak telakki edilmişti. 
4akat ltalya bütün tahminlerin hilafına 
>!arak o zaman harbe müdahale et

a n :nedi. Bu günde ikinci Alman taarru· · 
a § başlıyalı üç gün olduğu halde ltal· 1 

•ada bir faaliyet görülmiyor. Aceba 
et Say Musolini, günlerdenberi vereceği· 
İ a jİ gürültü ile ilan ettiği kararını hu· 

ikaten vermişmi dir? Bu karar Al
miz ıanyanın yanı başında müttefiklere 
arafarşı harbe girmek kararımıdır? Yok· 
ızdal bir takım nümayişlerle, şimdiye 
, Alıdar oldutu gibi bu günde Alplann 
em\cnünde bekliyen bir buçuk milyonluk 
ser tansız ordusunu yerinde tutmak ve 

tJ1 suretle Almanya'ya yardım etme· aseu-
-1 ~ devam kararı mıdır? 

mş 

t sir Bay Musoliniyi müttefikler aleyhi· 

5~ ~ harbe girmekden men için Ameri· 
k Cymhurrcisinin şiddetli bir taızik 

0
!iJ>makda olduğuda söylenmektedir. 

kaı ~ter taraftan, ltalyan efkiriumumiye-
alıin büyük bir kısmının, Cermanofil 

ran1nakla beraber. Harp istemediti katt 

kanarak söylenditi gibi, katolik ltalya· 
mlt \ büyük bir prestiji oldutuna şüp· 
asla bulunmiyan Papanında nazi düşma · 
Tııoldutunu unutmamak lazımdır. B. 

enm !ininin bu kuvvetleri hesaba kat· 
sa zaruridir. 

Fakat bütün bunlara rağmen bü
ür bir imparatorluk davası peşinde 
::;··1Jan Bay Musolinin vaziyeti müsait 

u. dü~ü takdirde harbe müdahale et· 
emı ten çekinmiyeceği de muhakkaktır. 
n drün ltalya, henüz harbe ğirmemeğe 
ıştır 11r vermişse, henüz müttefikler ta· 

da, kendisinin kolaylıkla harbe 
afıahalesini ve gayelerinin tahakku· 
(Rµ temin edecek bir sarsınb görme· 

bir inden doğmaktadır. 
b Bunun içindir ki, balyanın daha 

1 
u ıüd<let bugün cereyan etmekde o· 

ı_farıhadiselerin alacaA"ı şekle göre ha-
fı v t etmek üzere bekliyecctini dil· 

ek akla en müllyim ielen ihti· 
·r. 
Bundan başka sıkışık bir vaziyete 

olsa:ıa Almanyanın tazyi~i karşısında 
i.rmetnın harbe müdahaleside muhte

iÖrülüyor. Fakat Hitlerinkiler· 
bny11emamiyle ayrı, hatta onlara zıd 

ver gayeleri güden Musolininin, za· 
aimatitcn bir Almanyanın yanı başın
t e k~ndisi için tehlikeli bir müdahalc
saB\ ıı olacağını düşünmek ne kadar 

iz.: a olur bilmem. 
gili.z alya beklemektedir. Bay Muso· 
a~a' bu ikinci Alman taarruzunun 
rı n}ı tekle a-öre bir hattıhareket 
i bı 

retti 
bar 
uns 

kol 

EZ 

Silahlanmak; tekrar ve 
yeni baştan sil8hlanma1<! 

Diktatörler demokrasilerin nelere 
kadir olduğunu göreceklerdir 

Bundan bir ıy evvel, Norveç· 
teki kıtalaumızı zayiatsız olarak 
gemilere bindirditimiıden dolayı 
kendimizi tebrik ediyorduk. 

Bugün ise. şimali F ranrada vu 
kubulan hadise bizi tebrikittao İçti· 
naba ıevkedccektir. 

Müttefik ordular 191X nisanın· 

da büyük bir hezimete utramıılar· 
dı. 

iki aydanberi devam eden Al 
man taarruzuna mukavemet etmek 
imkansız görüldü. 

Bu taarruz Amienı önünde bu· 
lunın Jniiliz hatlarım ezertk bir or 

dumuzu mahvetti: Şimale dotru de· 
vam eden bu taarruz ikinci bir or. 

dumuzu kanalın limanlarına ıürdü. 
Af mani ar bunun üzeri ıe Su as• 

ıonı civarında bulunan F ranıızlıra 
atılarak onları Parise kadar ricat 

etmcte mecbur ettiler; Fakat aı 
bir zaman sonra. yenilmez sandıtı
mız bu orduların ıefleri mütareke 
rica ettiler. 

Talih bir tekerlektir ve biz. şim
dilik bu ttkerletin altmda bulunu
yoruz. Aceba tekerlek 1918 de ol· 
dutu iİbi dönccekmi? 

Tarihi misalleri röz önünde tu
tarak kendimizi tcıelli etmemeliyiz. 

1918 deki lngiliz ordusu mil 
yonluca iyi talim ve terbiye gör

müş çok iyi teılih edilmiş erlerden 

mü rckktpti . 

19 ıo s enesi o dusu Luııl .:1 rla kı 
yas edilt"mez. Kıy ;u eıt ıfınt"sİ lazım· 

ke:l edilr miyor. 

Bugün kaı : ıun fa hu 'u ııfu~umuz 

bu trhlikeyi her t r..f etmek için. 

1936 s nrsinde silah lanma p :ogra
mma başlaôık . Lakin silahlannııyor· 

duk. Derhal işe başlıyacaA-ımıı yer· 
de tembdlik ediyorduki sanki ace· 
le etmek için hiç bir ıebep yok-
11. Uf gibi! 

Halbuki H:tler ve Göring bü· 
tün eneı jiletini, bugiin her mukave· 

Loydcorç 
mdi kıran ıi!ihlara sarfediyorlardı. 
Harp ilin edildikten sonra bile ıi

lihlaoma işini pek ı~ır ve vakit kay
bederek yaptık. 

Herkesdtn istifade temin etmek 

icabettiti hı.ide bir milyondan faz . 
lı işıiz v~rdı. 

Gf"çen makalemdt, Hitlerin şu
bat ayında söylemiş oldutu rv.ıtku 
işaret etmiştim. 

Hitlerin bu nutku, Çörçilin yük· 

sekten söylemiş oldu~n nutka bir 
nevi cevaptı. 

Btş ay müddetle her sanayj mü 
esscstsi tcslihit için işledi; Alman· 

ya en şiddetli bir kışı mahıumiyet 

•• •• •• 
KOYLUMUZE iPLiK 

Milli fabrikaların vermesi temin edilecek 

İstanbul: 7 ( l luıud muhabirimizden ) - l laik bankuı dokuma tezgah 
!arı kooparatifine kredi Yermemi~tir. Bunun Uzerinc kooparatif de dolıuma 
işçilerini te,vik için 1töyluye nreccgi parasız ipligi datıtmağa imkan bula· 
mamı~tır. Oigcr taraftan milll fabrikaların köylulere iplik vermesi temin 
edilecektir. Köylı.tnUn imal cdt>celi mallar manifatura birli&i tarafından Jcr• 
bal satdacak. ve siparişler de temin olunacaktır. Bilhassa muhtelif scbeb· 
lcre ziraat İflcdlc me~gul olmayau köylerde dokumacılık teşvik cdilecckdir. 

tayinine karar vermiş olması çok muh· 
temeldir. Bu bakımdan da bu günkü 
Alman taarruzunu hiç olmazsa dur· 
durmanın müttefikler için büyük bir 
ehemmiyeti vardır. 

ltalya harbe i'İrerse ne olur? 
ltalya harbe girerse müttefiklerin 

mühim bir kuvvete karşı yeni bir ka· 
ra ve deniz cephesinde vuruşmak gi
bi k~ndileri için yeni bir zorluğa dü· 
şecekleri şüphesizdir. Fakat bu mü· 

dahalenin timümi vaziyet üziritıde fatal 
bir tesir yapmayacağını söylemek mü· 
balata olmaz. Çünkü müttefikler daha 
harbin başlangıcından itibaren, ltalya· 
nın harbe a-irmesi ihtimali karşısında 
ona karşı kuvvetlerini ayırmışlardır. 

Ve bugünde bu kuvvetlerden zaten 
istifade edememektedirler. Ne Fransa, 
ltalyan hududundaki bir buçuk milyon· 

hık ordusunu başka tarafa naklede
biliyor, nede müttefiklerin akdeniz 
donanmaları, şark ordulaı ı başka 

vazifeler görmek üzere yerinden oy· 
naya biliyor. Filhakika, ltalyanın har· 
be a-irmesi müttefikler için, sırtlamağa 
mecbur olacakları yeni bir ağırlık 

teşkil edecektir. Fakat böyle bir ma
ceranın kendist için çok vahim aki-
betler hazırlayacağını İtalyanın görme
miş, anlamamış olması da mümkün 
değildir 

Fransız Başvekili Bay Reyno bu4 

gün Fransada yapılan meydan muha
rebelerinin dünya mukadderatını tayin 
edeceğini söylerken hiçde mübalağa 

etmemiştir. Her şey bu muharebele- ı 
rin neticesine bağlı olduğu gibi hal~ 
yanın karanda her halde bu netir.eden 
sonra belli olacaktır. 

Nevzed GUven 

içinde g~çirdi. . 
Vatandaşlarıma, diktatörlerı: 

yaygaracı olmadıklarını anlatoı• 
için senelerce uğraştım, 

Diktatörler yaptıkları veya wııj 
hakkak surette yapacakları işler b 
kında övünürler. 

Hitlerin bu mtş'um nutku Fr•11• 

sada bir eğltnce mevzuu teşkıl et 
mişti. 

Silahlanma hıli yavaş oluyor 
du, 

- Hitler otobüsü kaçırdı! D• 
niyordu. 

- istical göstermeğe sebeb 

yoktu : 

Geçen hafta. her iki parlameıt' 
toda verilen kararlar kriz içinde bCJ 
lundutumuzu gösterdi. 

Her vatan.:faşın canı ve nııh 
bundan sonra devlete ait olacak! 
Eğer bütün gayretimizle faaliytte 
geçersek, diktatörler. demokrasile· 
rin nelue muıctedir olduklarını gö· 
receklerdir. 

Mademki Almanlar gece güıı· 
düz çalışarak yedi senelik işi btf 
ay içinde gölgede lbırakıyorlar. lır 
giliz ve Fransızlar ayni şeyi nedell 

yapmasınlar ? 
lngiliz tayyarecileri nelere muk· 

tedir olduklarını ispat ettiler. 

Pol Reynonun verdiği nutuk. 
Frasızların da bizim gibi fazla iti· 
mad ve ihmalkarlık gösterdiklerini 

anlatmış oldu. 
Almanlarıo öz müstahkem 

mevkilerini gcçme~i fazla doğmuf 

olan bir itimadın acı neticeleri · 

dir • 
Brihnya imperatorlu~u , kuvve• 

tinin a cak beşte birini seferber et· 

miıtir. 
Bütün kuvvet derhal seferber 

edilmelidir. Parlimtntoda söyltncn 
htr söz tatbik olunmalıdır, 

Parise neticesiz 
bir hücum! 

Paris : 7 (Havas) - Bugün öt· 
leden evvel Alman hava filoları Pa 
rise bir akın yapmışlarsa da bir 

tek bomba atmalarına meydan kıl 
madan kaçmışlardır. 

Nişa 1 töreni 

Maarif müdürlü~ü merkez gezi 
ci baş muallimi Bay şükrü Erdemle 

Kozanlı lskender Dtmirbilekin kr 

zı Bayan Mergube Demirbilekin ni· 

ıan merasimleri yıpılmıştır genç· 
fere saadetler dileriz. 

'ı 
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~r>..YE RADYO olfOZlYON 

lARI TÜRKiYE RADYOSlJ 

t lı.~KARA RADYOSU 
11ırıattesi 8 - 6 - 940 

~3o 
Program, ve Memleket Saat 

~ Ayarı 
• A. J A N S ve Meteoroloji 

3 
Haberleri 

ı4 ;o Müzik: Fasıl heyeti 
ı ş·O Muzik: Rt!isicumhur bando· 

Cf· lh it · san Künçer ) 
J lS 

15 3Q 
ıs 0 Müzik: Cazbaııd (Pi) . o p , •o~ram ve memleket sa~t 

'Ol 

ıs 
ıa ~s Müzik: Hafif Mü1.ik ( Pi ) 
ı<"; Müzık: Radyo caz orkest-
190 Cf: İbrahim Ôzgür ) 

1 O Konuşma 
915 T" 

l9 4 Uık müıık 
le ... 5 Memleket saat ayarı , Ajans 
vroı .. 

~O 011 haberleri 
20'~ci Müzik: Halk türküleri 

~, ) Konuşma ( G jnün mesele· 

~o.so " 
21 ') Muzik Fasıl heyeti 

~ ·<O lı" • t 
vcı. N •vıuzık: Küçük oıkes ra 

• e . 
2210 cıp Aşkın ) 
l~ 

30 
Ser bet saat 

beı/e . ~enııcket saat ayan, Ajans 
tı· Z T h ··· ı ""b· ' ıtaaı Esham - a vı a ,, ıy ' 

2 o - Nutuk Borsası ( fivat ) 
( .5Q Konuşma ( Ernebı dıl:crdc 
~ ıtlnıı kısa dalga post asile ) 

12-so Müzik: Cazband ~Pi) 
3 25/ 

13 
. -lo Yarınki program, ve Kapa 

~~İsisin istedikleri 

t ~ lkirıc; sahifeden artan ) 
t u mektebin kadrosuna her 
~a~ daha iki muallim ilave edilme. 

lı bi t . ·ı . ~ 
ı;: r emennıye verı mış mus· 
&~~ .. ab olacaktır. 
t~ Urı bunları Misis'in çalışkan 

> tı~İik yeni nahiye müdürü 
'ltısc . 

"1,1~ Yırı Tunçer'den beklemek 
~. ~: b!r arzu o!ur. ihtiyar hey 
tltı Udur Bey Hüseyin Tunçer 
~ de ve;rnesi, Haruniye köyü· 
tııi~ ce Misis'e raptiyle değerli 

i ay Faik üstün'un himmeti. 
~llrının tahakkukuna doğru 

!it. Yolun ilk müjdelerini vere· 
......._____ _____ .....:. ________ _ 

~ ilan 
~t\a askerlik şubesi 

~, iltkanlığından 
)ı~ı~ .\dını şubesinde kayıtlı ve 
t rı,t Ctnelcli yedek subaylarla 
~'i' ın l0-6- 940 gününe lca · 
~t 'Yet C .. d • . 

ı 'tc uz an ve aıkerı vcsı· 

'1~ )ok'Porlan olanların rapor· 
'·~ lamalarına yaptırmak üze 
~l~lltı 'tlırı ikinci defa olarak 
ı""'& t, 
~ rilc 
~ lt •at saatlearı 7-6-940 

c 4c~dar 
8-9-11--12 

Pamuk ve koza 
KlLO FIATl 

CiNSi En çok 
l_K_. s· 

i{~ - _,....,..---) \
_....,.=·===1===~===1 00 

-Mi:° p-a-r 1-aJ-ı-ıı 1 00 
-Ma. temizi 43 - --ı oO 
Koza parla~---- ____ 1 
-Kapı malı 46,50 1 1 

Klev'and _ 45,00 _l~--
Klevland çi. 2,05 1 1 

Yapağı j 
-==============::=:.! l:Seya1. 

Siyah 
çlClr 

-Yerli yemliı..,_:;_,s_o __ \-_- . 
tohumluk 

HU~UBAT 

-Bu_ğ....,.d-ay-=K~ıb-;. , _ 4~2 ı---
" yerli ~.20 ___ •----ı 

-Arpa _2_.9_5 __ 
1 
___ _ 

Fasulya 
Yiı'af -- 378,5 
Delice-- -0---• ----
Kuş yemi 

j susam-- 00 

Liverpol Telgrafları 
7 I 6 / l':J.10 

Ptnt 'anım 

1 _H_azı_r _______ l_O _ _QQ_ 
Vadeli l. O 00 
Vace'i ili -0-00 

-H-i-nd_h_az_ı_r-----ı-_-9-_I()() 

Nıwyork 00 100 

Kambiyo ve Para • 
fo Banka111ndan ahnmı~U'. 

Lı ıeı 1 
--=R:-a""""'yi,-şm_a_ı~k----------

Frank ( Fransız ) -2- 96 
Sterlin ( İngiliz-. )"'--- --5- 24 
Dolat ( Amerika ) ! 69 ı 30 

1 Frank ( İsviçre) 1 00 00 

Muharebelerin rengi artık . 1 

değişmeğe başladı 

-ikinci sahifeden artan -

ğuşmanrn tafsilatını vermektedirler. 
Gueteler başvekil Pol Reyoonun 
son nuıkunu çok iyi karşılamakta 
ve V cygandın bu defa bu cebhede 
düşmanın dizlerini kıracağından kuv 
vetle emin bulunmaktadırlar. Ga 

zeteler, şimdi bütün Fransanın ke~ 
derde ve n~ş'ede tek bir adam, tele 
bir kuvvet halinde bulunduğunu da 
kaydetmekt~dirler. 

l\\ÜTTEFlK MUVAFFAKIYETLER 

Paris : 7 (Havas) - Muharebe 
bütün şiddetiyle devamdadır. As· 
keri mabafil vaziyettden pek mem 
nundur. Alm:rnların 400 tankı tah· 
rip edilmiştir. Alman tanklı kuvvet 
leri gerideki asker takip edeme· 
me~tedir. Ve bu ıuretle önümüz. 
deki •otorhı kuvvetler imha edil· 
miş,ir. Almanlar butünkü akınlarda 
bir noktach bin tankla harekete geç 
tikleri halde bir adım ilerlemeğe 
muvvaff ak olamamıştır sağcenahta 

Almanlar kırk motorlu fırka ile· ta· 
arruzda bulunmaktadır: Alman ha· 

Sinema 
. . 

mevsımı 

geçtiği 

halde 

Asri Sinema

nın yayla gibi 

serin ve vasi 

salonunda 

BU AKŞAM 
Sineman1n en güzel ve en büyük çift artisti 

1 An;; BELLı\:J L~iz JUVENT 1 
BERABER ÇEVlROlKLER t 

EMSALSiZ ŞAHESER! .. 

ŞiMAL OTELi ._. 1 
. 

GECE-GÜNDÜZ-PARIS 
Bütün zevk alemlerile Gizlenen dramlarile, 
büyük muhteşem ve zengin de~orJarile, seyircileri 

teshir eden, hazin ve e~rarlı bir aşk macerası 

ha ve ten 
1 

1 ARiZONA KAPLANI 1 
1 

Bugün Gündüz 2.30 Matinede 

Akdeniz Korsanları Lorel Hardi-fkizler 
- . 

Pek Yakında Pek Yakında 

CASUS KADIN 

1 Fiatlarda Yaz Tarif esi 
Balkon : 25 · Duhuliye : 15 

. 
ilan 

Seyhan Vilayeti M. H. 
Müdürlüğünden: 

1 - 940 mali yılı arazi, bina, 
buhran ve yo lvergileri Temmuz ve 
Birinci Teşrin ayları içinde iki mü
savi taksitte tahsil olunacaktır. 

2 - Y olv~rgiıi nakdi mühlle· ı 
fiyet miktara ( 6 ) altı lira, bedeni 

ma mevsimleri 1140 se-nesi Eylül 

ayının birinci gününden başlayarak 
ikinci Teşrin ayının sonuna kadar ve 

941 yılı Mart ayman ( 15 )şinden baş . 
lıyarak Mayıs ayının (15) şine kadar 
devam edecektir. Ancak Kozan. 

Kadirli, Osmaniye, Karaisalı ve Sa
imbeyli kazalarına ait ova köyleri 
amelesi, birinci devre olan 1/9/949, 

dağlık köyler amelesi de ikinci dev
re 15131941 tarihinde çaLştınlacak· mükellefiyet müddeti de ( 8 ) ıün - ı 

dür. tır. 
3 - Bedeni mükelleflerin çalış 

va faaliyeti eskisi kadar şiddetli 

değil diş. 

Müttefiklerin büyük mukaveme 

ti karşısında Alman matbuatı n~ş· 

esini kaybetmiştir. Hatta Almanlar 

artık müttefiklerin resmi teblitleri· 

ni de vermemekte.lir. 
KAÇAN 5ELÇlKA ASKERLERi 

12025 

Londra : 7 (Royter) - Alman
yadan kaçan Belçika askerleri Frao 
saya nakledilmiştir. 

Royter ı .. keri muharriri, Fran

sız kuvvetlerinin Som ve En böl

ğesinde yeni mukavemet sistemini 
göstermiş bulunduğ'unu ve ibraz e

dilen , muvaffakiyeti tebarüz ettir
mektedir. 
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Sahife: 6 Türkıiıii 

Devlet hava 
yolları tayyare 

• • 
servısı 

• Seyahatlerinizi en emın 
ve en ucuz seri vasta 

1olan tayyare iie_ yapı~ız .. 
Hergün Ankara - Istanbul lzmir 

arasında muntazam seferler biletler 
1. Abidinpaşa caddesinde 
1 Muharrem Hilmi Remo ticarethane-, 

j sinde satılır 

~ Telefon: 110 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası . 
Şube ve aj ıms adedi : 265 

zirai ve ticari her nevi banka muameleit>ri 

Para biriktirenlere 28.800 liıa 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankcısında kumbaralı \'e ıhbarsıı tasarruf hesaplarında 
en aı 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ,, 500 

" 
2000 ,, 

4 
" 

250 ,. 1000 
" 40 " 100 " 4000 ,, 

100 
" 

50 
" 

5000 ,, 
120 " 

40 
" 

4800 ,, 
160 " 

20 " 3200 ,, 

DIKKA T : Hesaplarındaki psralar bir sene içinde 50 Ji. 
radan aşağı düşmiyrnlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazla sile verilecektir. 

Kuralar senede 4 drfa, 1 Eyliil, 1 Birincikanun, 1 Mart 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

iJan Satlık evler 

Adana Doğum ve Çocuk 
Bakımevi Baştabipliği~-

Cemal Paşa mahallesinde vali 
konağı yanında üç kardeşlere ait 

her tür 1ü konforu haiz bağçeli evle
rin ikisi satılacaktır. den: 

Müeısesemizin 940 Mali yılı yi
yecek ve yakacak ihtiyacı talibine 
ihale edilmek üzere Açık eksiltme
ye çıkarılmıştır. ihalesi 17 - Hazi
ran - 940 Pazaıtt'sİ günü saat 
Ondörtte Sıhhat müdürlüğünde ya· 
pılaca ktır. Ta ipleıin daha önceden 
teminatları ve Vezneye yatırmalarını 

lstiyenledn Rehber kereste fab
rikası sahibi Ali Bindebire müra-
caatları 3-6 

11022 

şeraiti öğrenmek istiyenlerin de her 
gün Doğumevine başvurmaları lüzu· 
mu ilan o'unur. 

4-8-12-16 12012 

nan 
Seyhan Vilayeti Deftardarhğınd• 

Cinsi Belediye N. Sabık bedeli icara Gayrisıfİ. Mevki 

Köşkerler çarşısı Dülckan 55 
.. .. .. 57 

Yemeniciler" " 18 
Sipahi " " 4 

" " " 2~ 
Zifirciler " " 13 
Kömür pazarı " 29 
Sipahi pazarı " 37 
Durmuş fakı " 61 
Kunduracılar " l O 
Balı Tarsus " 9 
Yeni otel civarı Kahve 24/25 
Karşı yaka dükkan 27 
E!ki buğday paza•ı " 117 
Hükumet dahilindeki büfe 

Li K u. Li l{d· 
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Yukarıda cinı:, mevki ve icarı sabıkı ve gayri safi iratları yaııb 
ri menkulleri icarı 7 · 6 - 94Q tarihinden itibaren 15 gün IJJ~J 
açık artlırmağa çıkarılmıştır. Taliplerin 24 6 - 940 pazartesi gır 
at 14 de % yedi buçuk teminat akçelerile birlikte deft!rdarJıkt' 
teşekkil komisyona müracaatları ilin o1unur. 

Ilan 
Kozan Kazası 
kamlığından: 

1 Kayma- f 

l - Kozan Kaza merkezile ko
yunevi - ayvalı - ihsanü!hamit
ve Pekmezci köylerindeki depolarda 
göçmen evleri inşaatında kullanıl 
mak üure mu haf aza altında Lıu:un· 
durulmakta olan ve tutarı 92 5 met· 
re mik'abı ~e 694 desi metre mik' 
abı kerestenin; l:u depolardan tesel· 
lüm edilmek ve bzaya en yakın 
bulunan Misis istasyonunda vagon
lara tahmil etmtk üzere Diyarbakır' 
a sevki İcab ettiğinden iş bu nakliyat 
işinin 2490 sayılı açık arttırma ve 
eksiltme kanunu hükümleri mucibin· 
ce münakasaya konulmuştur. 

2 - . Nakliyatın muhammen be 
deli 4500 liradır. 

3 - Münakasa 29 - 5- 940 den 
1416/940 tarihine kadar 15 gün 
müddetledir. 

4 - ihale 14 - 6 - 940 Cu 
ma günü saat 14 de Kozan kayma- 1 
kamlık makamında yapılacaktır. 1 

5 - Münakasaya iştirak ede· 
cek olanların 0/0 7,5 teminat akça
sını kaza maliyesine yatırdıklarına 
dai~ alacakları makbuzlarla ihaleye 
iştirak edebileceklerd;r, 

6 - lh:ıleyi müteakip işi taah. 
hüt eden bu n iktarı % 15 iblağ 
edecektir. 

7 - fhaleden sonra kerestenin 
müteahhidi tarafından tesellümünü 
müeakip azami 45 gün zarfında 
nakliyat sona erm;ş bulunacaktır. 

8 - Münakasa müddeti İçinde 
üçer gün aralıkla 4 defa ilaııat ya
pılacaktır, 

9 - Müteahhid; tealıhüdünü 
ifa P.ttiğine dair komisyon tarafın 
dan alacağı istıhkak tutarı olan 
meblağ Kozan Maiiycsince kendisi· 
ne tesviye edilecektir. 

5-8-11-13 12018 

ilan 
Seyhan Vilayeti 

mi Encümenindel1: 
l - Bucak hastahane 

sinde yapılı ~4 numaralı 

( 150 ) yüz elli lira 
bedel üzerinden artırma ~ 
verilecektir. 

2 - Açık artırma 940 
haziranının 27 inci perşeıılı' 
saat onda yapılacaktır. i 

3 - ihale vaktinden t 

susi nıuhasebe veznesine 11 

bulunması lazımgclen pe~) 
miktarı (ll) oıı bir lira (2 
beş kuruştur. _.A 

4 - isteklilerin mu') 7;' 
ve saatte vilayet daimi eııol 
de hazır bulunmaları ilan J 

12019 5-8 .... 
~e 

Zayi şahadetıı9 , 

' d•" Gazi Paşa ilk oku~un det 
937 yılında aldığım şaha 
kaybettiğim ilan ederirn· 

1 
Adres : Babı far•

11
,,, 

612 N. lu Fuat pAe 

12027 
Zayi makb\Jı 

Adana Memleket ha.s• .. 
"htıY• 1939 mali yrlr Yoğurt J ...,,5 

ahhüd edindiğimden 23 1,., 
tarihinde teminat akçası 0

51111 

si idare hisabına iş barık• şit 
mıs olduğum ( 100) lira)'ll 
ka makbuzunu zayi ettirı1• ed · r t> 

Hükmü olmadığını 1 b
8

·di 
- ta 1 

Yoğurt mu'{ tı>e' 
san 11 

.. dii~ 
Umumi neşriyat ~f ii 

Macid GuÇ tb'I 
- - ınıı Adana Türksozu 


